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Slingers in het landschap: bloemrijke akkerranden!

VAL Oude lJssel start dit jaar een bloemrijk akkerrandenproject om ons 7}-jarig
bestaan te vieren. Geeft u ons een cadeautje? Dan trakteren wij!

Wie jarig is trakteert. En slingers zijn
ook wel gepast als je 10 jaar wordt,
Daarom start VAL Oude lJssel dit
jaar met een bloemrijke akkerranden
project in de gemeenten Oude
IJsselstreek, Montferland en
Doetinchem: slingers in het
landschap!

Mooi voor de natuur...
Akkerranden kunnen ruimte bieden
aan veel soorten planten en dieren.
Muizen, hazen en reeën kunnen van
akkerranden profiteren als leefgebied
of als verbinding met andere
gebieden. De vele insecten in de
randen zijn voedsel voor diverse
vogels en de bloemen zelf zijn
voedsel voor bijen.

...en mooi voor onszelf!
Behalve functioneel voor de boer (de
bloemen trekken insecten aan die
helpen met de bestuiving van
gewassen én bestrijding van plagen),
ziln bloemrijke akkerranden
natuurlijk ook gewoon mooi om te
zien: wie geniet er niet van een

kleurrijke slinger langs mais- en
graanakkers?

Aa n pa k a kkerra nden project
We roepen iedereen die woont,
werkt of geniet van ons landschap
een bijdrage te doen aan dit project.

Om dit bloemrijke akkerranden-
project te kunnen starten zijn
namelijk twee dingen nodig: geld en
grond.

Van het ingezamelde geld koopt de
VAL zaad en ontvangt de boer een
vergoeding voor de ingebrachte-



grond en het bereiden van een
zaaibed. Vervolgens zaait de VAL de
akkerranden in en genieten we met
z'n allen in de zomer van 2015 van
de slingers in ons landschap!

Financiële bijdrage
U kunt altijd een financiële bijdrage
leveren. Het geld wordt dan specifiek
aan het project gelabeld en niet aan
andere zaken uitgegeven, Voor elke
euro die u het randenproject cadeau
doet, legt de VAL 4 m2 bloemrijke
akkerrand aan.

Inbreng van grond
Als u akkergrond wilt inbrengen,
ontvang u € 0,10 per m2. Vervolgens

zorgt u in april 2015 voor een zaai
bed. De VAL zaait de akkerranden in,
en u laat deze vervolgens tot 1

maart 2016 staan,
Omdat we de mensen en
organisaties die een financiële
bijdrage leveren aan het project, ook
willen laten genieten van het
resultaat, gaat onze voorkeur
natuurlijk uit naar randen langs
wegen en/of fietspaden.

We hopen in 2015 te kunnen
genieten van een flink aantal randen
in ons werkgebied en het project ook
de jaren erop te blijven uitvoeren!

Wilt u meer informatie? Mail dan
naar secretaris@va I -oudeijssel. nl


